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                                                                                     Nr. 14776/30.10.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 30.10.2019 

Având în vedere prevederile: 

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

Cartei Universităţii din Piteşti 

Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și  Cercetării Științifice nr. 3363 din 08.03.2016; 

 

Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 30.10.2019, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul universitar 2019-2020 aferent 

programelor de studii universitare de licență ale Centrului pentru Învățământ cu Frecvență Redusă. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.2. Se aprobă lista domeniilor competiționale și Ghidul Competiției Interne de Proiecte de Cercetare 

Științifică CIPCS 2019. 

Art.3. Se aprobă componența comisiei de analiză a cererilor pentru aplicarea Procedurii operaționale 

privind stimularea activității de cercetare științifică și creație universitară de excelență din UPIT, astfel: 

Președinte: prof.dr.chim. Adriana Gabriela PLĂIAȘU; 

Membri: ec. Lucia STAN 

    conf.dr.ing. Alin MAZĂRE 

               lect.dr. Mircea BĂRBUCEANU 

Secretar: Violeta MINCĂ 

Art.4. Consiliul de Administrație solicită Hotărâre a Consiliului Facultății de Științe, Educație Fizică și 

Informatică privind oportunitatea scoaterii la concurs în semestrul I al anului universitar 2019-2020 a 

postului de conferențiar, poz. 10, din Statul de funcții al Departamentului de Științe ale Naturii precum 

și a modificării Anexei 15 la Statul de funcții.  

Art.5. Se aprobă, la solicitarea Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte, colaborarea cu dna Mirela 

Nicolau, în calitatea de profesor asociat, și cu doctorandele Ana Teodorescu și Cristina Ciucu Cioabă la 

programul de studii universitare de licență Artele Spectacolului – Actorie, în anul universitar curent. 

Art.6. Se aprobă, la propunerea  Direcției Secretariat General, suspendarea calității de student pentru 

studenții care studiază ”cu taxă” restanțieri la data de 28.10.2019. 

Art.7. Se aprobă documentația specifică programului de formare continuă Management Sistemic 

Preuniversitar Performant derulat prin Centrul de Formare Muntenia în perioada noiembrie 2019-

ianuarie 2020, astfel: proiectul de venituri și  cheltuieli, planuri de învățământ, echipa de formatori, 

echipa managerială și logistică, tabelul cursanților. 
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Art.8. Se aprobă documentația specifică programului de formare continuă Calitate în învățământ prin 

Management Educațional și Leadership derulat prin Centrul de Formare Muntenia în perioada noiembrie 

2019-ianuarie 2020, astfel: proiectul de venituri și  cheltuieli, planuri de învățământ, echipa de formatori, 

echipa managerială și logistică, tabelul cursanților. 

Art.9. Se avizează Nota de fundamentare financiară pentru programele de conversie profesională la 

Departamentul de Educație Fizică și Sport. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.10. Se aprobă detașarea drei. Livia Georgiana Puzdrea pe postul de informatician debutant S, în 

cadrul Centrului pentru Tehnologia Informației, Calculatoare și Informatizare, începând cu 01.11.2019. 

Art.11. Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de plata cu ora repartizate dnei. asist. 

univ. dr. Diana Răduț-Seliște în cadrul Departamentului de Psihologie, Științe ale Comunicării și 

Asistență Socială, ca urmare a intrării acesteia în concediu medical în perioada 01-30.11.2019. 

Art.12. Se aprobă distribuirea de activități didactice în regim de plata cu ora dnei. lect. univ. dr. Alina 

Bălan în cadrul Departamentului de Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială, începând 

cu data de 01.11.2019. 

Art.13. Se aprobă desfășurarea Sesiunii CRIFST în Sala de lectură a Bibliotecii UPit, în data de 

06.11.2019. 

Art.14. Se acordă acces reprezentanților AIESEC în spații de învățământ în perioada 2-3.11.2019 

(sâmbătă și duminică) pentru desfășurarea activităților extrașcolare. Spațiile disponibile vor fi 

identificate de către studenți de comun acord cu Directorul General Administrativ. 

Art.15. Se aprobă solicitarea formulată de Camera Notarilor Publici Pitești privind punere la dispoziție 

a unui amfiteatru, dotat cu sistem audio și de videoproiecție, cu o capacitate de minim 100 de persoane 

în zilele de 15-16 noiembrie 2019. 

Art.16. Se aprobă acces în holul central al UPIT și amplasarea unui stand mobil UniCredit Bank. 

Art.17. Se aprobă solicitarea studentului Al Saadi Muntadher Ali Mohammed  privind eșalonarea la 

plata taxei de școlarizare pentru anul universitar 2019-2020. 

Art.18. Se aprobă următoarele  referate de necesitate: 

 BUP– contravaloarea facturii de 86434,65 lei reprezentând contribuția pentru anul III de 

implementare conform contractului subsidiar înregistrat la ANELIS PLUS; 

 FMT – achiziție tuburi neon 18W, valoare=1140 lei; 

 Secretariat Senat – achiziție produse de papetărie, birotică, valoare= 842,67 lei; 

 Casieria 1 și 2 – achiziție macheta Tarkett Favorit, valoare= 460 lei; 

 Casieria 1, 2 și 3 –achiziție alcool sanitar, hârtie A4, tonere, valoare=1800 lei; 

 FSEFI –unitate de imagine și unitate de transfer Konica Minolta bizhub 250, valoare=1200 lei; 

 FSEFI– achiziție șoareci de laborator CDI, adult, valoare= 500 lei; 

 Centrul IFR – achiziție materiale de studiu IFR, papetărie, birotică, valoare=12756,63 lei; 

 Serviciul Ad-tiv, Corp S – achiziție materiale de reparații și întreținere instalații electrice și 

sanitare, valoare=3944 lei; 

 Serv. Administrativ – achiziție bonuri de benzină pentru 3 luni, valoare= 5020 lei; 

 CRC&D Auto- Laborator Motoare Termice –HDD, UPS, valoare=1700 lei; 

 Serv. Administrativ –lucrări de reparații și reabilitare centrala termică a Corpului B – 75000 lei 
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Art.18. Se direcționează către Prorectorul RSAMSE propunerea Facultății de Științe ale Educației, 

Științe Sociale și Psihologie privind numirea unui nou Director al Centrului de Consiliere și Orientare 

în Carieră. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


